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مقدمة

       نشهد في يومنا هذا تطورًا ونموًا ملحوظًا في صناعة االتصاالت على 
الصعيد العالمي، وهذا النمو المتزايد في الصناعة يقابله زيادة كبيرة في 
محطـــات البث، إضافـــة إلى ذلـــك، فهناك توســـع عالمي في انتشـــار 
واســـتخدام األنظمـــة الالســـلكية فـــي االتصـــاالت المتنقلـــة واإلنترنت، 
والمملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم حيث أن هناك نمو وازدياد 

في أعداد المشتركين لخدمات االتصاالت المتنقلة واالنترنت الالسلكي.

       وهذا النمو المتزايد في اســـتخدام الهواتف المتنقلة على مســـتوى 
العالـــم أدى إلـــى إثارة التســـاؤالت، واخـــتالف اآلراء حول تأثيـــر موجاتها 
الالســـلكية على اإلنســـان من الجانب الصحي، وخصوصـــًا في ظل ظهور 
بعـــض التقارير غيـــر المدعومة بأدلة علميـــة مثبتة وادعـــاء بعض األفراد 
بمعلومات غير موثوقة، تتحدث عن احتمالية وجود تأثيرات سلبية من هذه 

اإلشعاعات على الصحة.

       وحرصـــًا مـــن هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات علـــى توعيـــة 
المستخدمين، وإيضاح الحقائق حول المفاهيم الخاطئة التي أخذت تنتشر 
في أوســـاط المجتمع حول ما إذا كان التعرض للموجات الالســـلكية التي 
تصـــدر من محطـــات البـــث للهواتف المتنقلة يشـــكل خطـــرًا على صحة 
اإلنســـان، ولتزايد الشـــكاوى من العامة حول تركيب تلـــك المحطات في 
األحياء الســـكنية، ولكثرة ما ينشر في وســـائل اإلعالم من مقاالت وتقارير 
تثير تلك المخاوف دون أن تســـتند إلى مصادر علمية موثوقة، فقد طلب 
الكثير من العامة شـــرح ما إذا كانت تلك االدعـــاءات صحيحة أم ال؛ لذا فإننا 
نضع بين أيديكم هذا الكتيب الذي يشـــرح بشكل مبسط طبيعة االتصاالت 
الالسلكية، ويســـلط الضوء على التأثيرات المحتملة الناتجة عن الموجات 
الالســـلكية، الصـــادرة عن الهاتـــف المتنقـــل، وهوائيات محطـــات البث 

مسترشدين في ذلك بما توصلت إليه األبحاث العالمية في هذا المجال. 

3تــصــورات شــائعــة عــــن أثـــر الهــواتــف المتنقلة ومحطات البث على األنسان



الممارسات الدولية وتجارب الدول 
والمنظمات ذات العالقة

تم إصدار إرشادات الحماية من اإلشعاع الراديوي في عام 1990 وتمت مراجعتها في عام 1997 من قبل وزارة االتصاالت 
في الحكومة اليابانية (MIC) على أســـاس المعرفة العلمية الواســـعة المتراكمة على مدار الخمســـين سنة الماضية. 

تشكل المستويات المرجعية عامل أمان كافيًا لمستوي التأثيرات البيولوجية للموجات الراديوية.

وقـــد صرحت المنظمات الدولية والوطنية باســـتمرار بأنه ال يوجد دليل على وجود آثار ضارة للصحة بســـبب الموجات 
الراديوية طالما أن مســـتويات التعرض لهذه الموجات أقل من المســـتوى المرجعي. كانت هناك بعض التقارير التي 
تشير إلى اآلثار الســـلبية المحتملة للتعرض منخفض المستوى لإلشـــعاعات التي دون المستوى  المرجعي . تتضمن 

هذه التقارير بيانات تم الحصول عليها من ظروف تجريبية غير مالئمة.

أنشـــأت الحكومة اليابانية (MIC) لجنة لتشجيع البحث عن اآلثار البيولوجية المحتملة للمجاالت الكهرومغناطيسية في 
عـــام 1997 ، وقـــد أجرت دراســـات لمـــدة 10 ســـنوات لتعزيـــز البحوث بشـــأن تقييم السالمـــة البيولوجيـــة للموجات 

الكهرومغناطيسية بالتعاون مع مشروع EMF الدولي برعاية منظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى.

واستنادًا إلى النتائج التي تم الحصول عليها من خالل األنشطة ، تلخص اللجنة إلى أنه ال يوجد تأثير للموجات الالسلكية 
المنبعثة من محطات الهاتف المحمول والهواتف المحمولة على جسم اإلنسان.

كما قامت اللجنة بتقييم التقارير التي تشـــير إلى تأثيرات ضارة بواســـطة التجارب المصممة بعناية ، ولم تعثر على أي 
دليل على هذه اآلثار للموجات الالسلكية المنبعثة من المحطات القاعدية أو الهواتف المحمولة.

وزارة الشؤون الداخلية و االتصاالت اليابانية
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هناك عدد قليل من دراســـات علم األوبئـــة التي أظهرت أن 
معدالت اإلصابة بســـرطان الدماغ قد ترتفع في مســـتخدمي 
الهواتف المحمولة على المدى الطويل. الدراســـات الوبائية 
األخرى علـــى مســـتخدمي الهواتـــف الخلوية والدراســـات 

المختبرية ودراسات سرطان الحيوان لم تدعم هذه العالقة.

في عـــام 2011 ، صنفت الوكالـــة الدولية ألبحاث الســـرطان 
(IARC) طاقـــة التـــردد الراديوي علـــى أنها "مـــادة  محتملة 
لإلصابة بالســـرطان لإلنســـان". يعكس تصنيف IARC لطاقة 
الترددات الالســـلكية حقيقة أن هناك بعض األدلة المحدودة 
علـــى أن طاقة التـــرددات الالســـلكية قد تكـــون عامل خطر 
لإلصابة بالســـرطان. ومـــع ذلك ، فإن الغالبيـــة العظمى من 
األبحاث العلمية حتى اآلن ال تدعـــم وجود عالقة بين التعرض 
لطاقة الترددات الالسلكية وسرطانات اإلنسان. وفي الوقت 
الحالـــي ، فإن األدلة علـــى وجود صلة محتملـــة بين التعرض 
لطاقة الترددات الراديوية ومخاطر اإلصابة بالســـرطان بعيدة 
كل البعد عن كونها حاســـمة ، وال تـــزال الحاجة إلى مزيد من 
األبحاث لتوضيح هـــذه الصلة "المحتملة". تتفـــق وزارة الصحة 
الكنديـــة مع كل من منظمة الصحة العالمية و IARC على أنه 

هناك ما يبرر إجراء بحوث إضافية في هذا المجال.

وزارة الصحة الكندية
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آخر ما تم التوصل إليه في هذا المجال يمكن تلخيصه باقتباســـات موجزة من 
تقارير المنظمات الدولية.

ما آخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية في هذا المجال؟

تشـــير المراجعة التي قامت بها منظمـــة الصحة العالميـــة إلى عدم وجود 
ارتباط بيـــن (أي آثار صحية) و (التعرض المجال الكهرومغناطيســـي للترددات 
الراديوية الصادرة من أبراج االتصاالت)عند المســـتويات التي تتم مواجهتها 
عـــادة في الحياة اليوميـــة للناس، ويتم إجراء أبحاث حـــول التأثيرات الصحية 
للهواتـــف المتنقلـــة بالتعاون مـــع المنظمـــات العالمية ومراكـــز األبحاث 

الحيادية، ومنها الوكالة الدولية ألبحاث السرطان" 

(WHO) منظمة الصحة العالمية

مـــن المعروف منـــذ فترة طويلـــة أن تعرض النـــاس لمســـتويات عالية من 
المجاالت الكهرومغناطيسية يمكن أن يؤدي إلى آثار حادة ، تعتمد التأثيرات 
التي يمكن أن تحدث على وتيرة اإلشعاع ، ففي الترددات المنخفضة ستكون 
التأثيرات على الجهاز العصبي المركزي للجســـم بينما في الترددات العالية 
يمكن أن تحدث تأثيرات حرارية مما يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجســـم.  
فـــي الواقع ، هذه اآلثار نادرة للغايـــة و ال تحدث في معظم األحوال اليومية 

للعمل.

اإلدارة التنفيذية للصحة و السالمة(HSE) – بريطانيا

6تــصــورات شــائعــة عــــن أثـــر الهــواتــف المتنقلة ومحطات البث على األنسان
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صرحـــت لجنة االتصاالت الفيدرالية أنها ال تصدر أي لوائح أو تأكيدات فيمـــا يتعلق باآلثار البيولوجية غير الحرارية للتعرض 
للطبقات المنخفضة لموجات المايكروويف ، تشـــير العديد من التصريحات الصادرة عن المتحدثين في هذا المجال إلى 
أنـــه ال ُيعرف ما يكفي عن هذه اآلثار، أو أن هناك أدلـــة "غير كاملة" بخصوص هذه المخاطر ، أو أنه ال يوجد "إجماع علمي" 
علـــى هذا الخطر. هذا يعني أنه ال توجد معلومات علمية كثيرة حول هـــذا الموضوع لكن في الواقع هناك قدر كبير من 

البحوث الجارية لتوثيق التأثيرات البيولوجية الضارة للتعرض  للطبقات المنخفضة لموجات المايكروويف.

FCC –  لجنة االتصاالت الفيدرالية األمريكية

7تــصــورات شــائعــة عــــن أثـــر الهــواتــف المتنقلة ومحطات البث على األنسان



الممارسات الدولية وتجارب الدول 
والمنظمات ذات العالقة

يمكـــن للتأثيـــرات الحرارية أن تحدث من خالل التعرض لحقـــول التردد الراديوي  (RF)التي تتجاوز شـــدة معينة في نطاق 
الترددات من 10 كيلو هيرتز و حتي 10 جيجا هيرتز. قد تعتمد درجة التسخين على شدة المجال والتردد وأيضا على التوازن 
بين كمية الطاقة الممتصة الموجزة لكل وحدة زمنية وقدرة الجســـم أو األنســـجة على تبديد الحرارة، هناك مســـتويات 
للتعرض تصبح التدفئة ضارة إذا زادت عنها  بعد التعرض لحقول التردد الراديوي، من المعروف أن التعرض الكامل للجسم 
بـ( SAR = 4 وات / كجم ) و (لمدة 30 دقيقة) يمكن أن يسبب زيادة في درجة الحرارة تبلغ حوالي 1 درجة مئوية والتي تعتبر 
مقياس مرجعي للتأثيـــرات الصحية الضارة ، مما يعني أن زيادة درجة الحرارة بما يصل إلى 1 درجة مئوية ليس له عواقب 
ســـلبية، بالنســـبة للعمال وعامة الناس ، تكون قيم التقيد األساســـية ، على التوالي ،  10/1و 50/1 من قيمة مســـتوي 
التعرض البالغة 4 وات / كغ ، أي 0.4 و 0.08 واط / كغم.  يتم اشـــتقاق القيم المرجعية للحقول الخارجية من  قيم التقيد 

األساسية  ، أي أنها قيم يمكن قياسها في الهواء خارج الجسم.

NIPH – معهد الصحة العامة بالنرويج
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تم إجراء معظم الدراســـات العصبية على اآلثار المحتملة للتعرض للتـــردد الراديوي على وظائف المخ لدى المتطوعين 
الذكور، بما أن بنية الدماغ ووظائف فســـيولوجيا الدماغ تتغير مع التقدم في العمر ، فإن التأثيرات الكهرومغناطيسية 
لإلشـــعاعات قد تظهر أيًضا تبعا للعمر، ويوصى بإجراء المزيد من الدراسات باستخدام كبار السن واألطفال والمراهقين 
كأولوية متوســـطة على اختبارات النوم واالستيقاظ ، واألولوية المتوســـطة على اإلدراك. على وجه الخصوص ، يجب 
على كل دراسة لتقييم التكهرب خالل عملية التعرض لإلشعاع – يجب عليها التأكد من أن إشارة RF ال تؤثر على اكتساب 
التكهرب. إذا كان الجهاز المســـتخدم لتســـجيل التكهرب ال يقدم مقاومة كافية ضد التداخل الكهرومغناطيسي ، وعليه 
فقد تظهر بعض الموجات القابلة للكشـــف في إشـــارة التكهرب أو تغييرات دقيقة فـــي الخصائص الكهربائية لنظام 

التسجيل وبالتالي لن يتم الحصول علي نتائج محايدة.

وكالة السالمة النووية و الحماية من اإلشعاع – استراليا
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إن تأثير إشـــعاع موجات المايكروويف هو السخونة، حيث يتم تسخين أي مادة عازلة (مثل األنسجة الحية) بواسطة دوران 
الجزيئات القطبية التي يســـببها المجال الكهرومغناطيسي. في حالة استخدام الشخص للهاتف الخليوي، فإن معظم 
تأثير التســـخين سيحدث على سطح الرأس ، مما يؤدي إلى زيادة درجة حرارته بمقدار جزء من درجة، في هذه الحالة يكون 
مســـتوى الزيادة في درجة الحرارة هو ذو حجم أقل من ذلك الذي يتم الحصول عليه أثناء تعرض الرأس ألشـــعة الشمس 

المباشرة، عملية دوران الدم في الدماغ قادرة على التخلص من الحرارة الزائدة عن طريق زيادة تدفق كريات الدم.

ITU – االتحاد الدولي لالتصاالت
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ال يوجد دليل على حدوث زيادة مســـتمرة في المخاطر الصحية بســـبب التعرض لإلشـــعاعات حتى اآلن. ومن الواضح أن 
شـــدة اإلشـــعاعات الراديوية المنبعثة من محطات االتصاالت الالســـلكية ضعيفة بدرجة تجعل من غير المتوقع حدوث 

مخاطر على الصحة عند تعرض العامة لها.

نتائـــج األبحاث التي جمعت حتى اآلن، تشـــير إلى أنه ال يوجد دليـــل علمي مقنع بأن 
التعرض لإلشـــارات الراديوية الضعيفة من المحطات القاعدية والشـــبكات الالسلكية 
يســـبب تأثيرات صحية ســـلبية، ويتم إجراء أبحـــاث حول التأثيـــرات الصحية للهواتف 
المتنقلـــة بالتعاون مع المنظمات العالمية ومراكز األبحـــاث الحيادية، ومنها الوكالة 

الدولية ألبحاث السرطان.

الجمعية الملكية في كندا

المجلس المحلي للحماية من اإلشعاعات النووية-المملكة المتحدة
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تشير مجمل األدلة حتى اآلن على أن التعرض إلشعاعات راديوية أقل 
من المستويات المحددة في إرشـــادات الهيئة الدولية للحماية من 

اإلشعاعات غير  المؤينة؛ ال يشكل تأثيرًا ضارًا على صحة العامة.
ونستخلص من ذلك أن مجمل األدلة تشير إلى أنه ليس هناك مخاطر 
عامـــة على صحة النـــاس القاطنيـــن بالقرب من محطـــات الهاتف 
المتنقـــل؛ ألن التعرض لإلشـــعاعات ال يتوقع أن يتعـــدى جزءا صغيرا 

ليس له تأثير

خالل السنوات الخمسة عشر الماضية، أجرى العلماء مئات الدراسات 
التي بحثت في اآلثـــار الحيوية لطاقة الموجات الترددية الصادرة من 
الهواتف المتنقلة، حيث الحظ بعـــض الباحثين وجود تغييرات حيوية 
مرتبطة بالموجات الترددية، ولكن هذه الدراسات أخفقت في تحقيق 
نفس النتائج عند تكرارها، ومعظم الدراســـات التي نشـــرت لم تظهر 
وجود ارتباط بين التعـــرض للموجات الترددية مـــن الهاتف المتنقل 

والمشكالت الصحية.

هيئة الغذاء والدواء األمريكية 

تقرير مجموعة الخبراء المستقلين البريطانيين 
– المملكة المتحدة – (ويعرف بتقرير ستيوارت ) 
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قامت العديد من الجهـــات األكاديمية والبحثية في 
أماكـــن كثيـــرة مـــن العالـــم بإجـــراء بعـــض األبحاث 
والدراســـات لبحث مدى احتمالية وجـــود عالقة بين 
التعرض لمثل هذه اإلشـــعاعات ومرض السرطان أو 
أي أمـــراض أخرى والخالصة، فإنـــه ال يوجد حتى اآلن 
دليل علمي يثبت أن اإلشعاعات الراديوية قد تؤدي 
إلى مرض الســـرطان أو إلى أي أمـــراض أخرى مثل 

الصداع، أو فقدان الذاكرة، أو تشوهات الوالدة.

ما مدى سالمة نظام الهواتف المتنقلة؟
وهل يمكن أن يكون مسببًا لمرض السرطان أو أي أمراض أخرى؟

هل استخدام األطفال للهواتف المتنقلة آمن؟

لم يثبت مـــن خالل نتائـــج الدراســـات العلمية التي 
أجريت حتـــى اآلن وجـــود مخاطر على مســـتخدمي 
الهواتف المتنقلة، سواء أكانوا أطفاًال أم كبارًا. وقد 
ذكرت منظمـــة الصحة العالميـــة أن الدالئل العلمية 
المتوفرة ال تشـــير إلى الحاجة ألي إجـــراءات وقائية 
خاصة عند اســـتعمال الهواتف المتنقلة، وذلك ألن 
الضوابط الصـــادرة من الهيئة الدوليـــة للحماية من 
اإلشـــعاعات غير المؤينة أعدت لحماية عامة الناس 

دون أية قيود عمرية.
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هناك العديد مـــن اإلرشـــادات والضوابط العالمية التـــي صدرت عن 
منظمـــات عالميـــة موثوقة تم تبنيهـــا وتطبيقها فـــي معظم دول 
العالـــم، ومن أهمها الضوابط الصادرة عن الهيئة الدولية للحماية من 
اإلشـــعاع غير المؤين التي أوصت بها منظمة الصحـــة العالمية. وقد 
أصدرت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وثيقة اإلرشادات الوطنية 
للتعرض البشـــري للمجاالت الكهرومغناطيســـية للترددات الراديوية 
التي تتضمن الضوابط الفنية والتنظيمية للحد من التعرض البشـــري 
لمجاالت اإلشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من أجهزة ومعدات 
االتصاالت والبـــث اإلذاعي، وقد تـــم تعميمها علـــى جميع مقدمي 
خدمات االتصاالت لاللتزام بها. وهذه اإلرشـــادات منشورة على موقع 
هيئـــة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات (الهيئـــة) اإللكتروني، ويمكن 
الرابـــط:  علـــى  اإلنترنـــت  شـــبكة  خالل  مـــن  عليهـــا  االطالع 
(http://www.citc.gov.sa/rfe)، وهذه اإلرشادات مبنية على معايير يتم 
العمل بها في العديد من دول العالم المتقدمة، ويتم تحديثها كل ما 

دعت الحاجة لذلك. 

هل هناك إرشادات أو ضوابط عالمية للتعرض لإلشعاعات 
الكهرومغناطيسية الصادرة عن محطات البث؟ وما هي 
الضوابط المعمول بها في المملكة العربية السعودية ؟

اإلرشادات والضوابط العالمية 

لم تثبت الدراســـات التي أجريت حتى اآلن وجود أضرار صحية؛ نظرًا ألن 
الطاقة الصـــادرة عن هوائيـــات المحطات القاعدية المنشـــأة وفقا 
للضوابـــط المعتمدة تعد آمنة، ولوجود مســـافة كافيـــة بين هوائي 
اإلرســـال (فوق البرج) والعمـــوم، علمًا بأن تلك المســـافة تقاس من 

الهوائيات نفسها وليس من األبراج التي تحملها.

هل هناك أي مخاطر صحية ناجمة عن السكن أو العمل بالقرب من 
المحطات الالسلكية؟
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تعتبـــر هوائيات محطـــات البـــث متوافقة مع ضوابـــط التعرض 
لإلشـــعاعات الكهرومغناطيســـية المحلية والعالمية إذا صممت 
وركبت طبقا لتلك المعايير. والهيئة لديها برنامج إلجراء قياسات 
ميدانية على عينات من المحطات القاعدية لقياس مســـتويات 
اإلشعاع الصادرة عنها وذلك بالتعاون مع جهات أكاديمية وبحثية 
محايدة تشـــمل عددًا مـــن الجامعات، ومراكز البحـــوث بالمملكة، 
للتحقق من مـــدى التزام مقدمي خدمات االتصـــاالت بالضوابط 
الصادرة عن الهيئة. وقد بينت جميع القياســـات التي تم إجراؤها 
حتـــى اآلن أن مســـتويات اإلشـــعاعات الصـــادرة مـــن هوائيات 
المحطات الالسلكية أقل بكثير من الحد األعلى المسموح به في 
ضوابـــط الهيئـــة والمعايير العالميـــة، حيث وجد مـــن خالل إجراء 
القياســـات الميدانية أن أعلى مســـتوى لإلشـــعاع يقل عن الحد 

األعلى المسموح به في ضوابط الهيئة بمئات المرات.

كيف يمكن التأكد من مطابقة المحطات القاعدية للهاتف 
المتنقل لضوابط التعرض  لإلشعاعات الكهرومغناطيسية ؟

 هنـــاك ضوابط بلديـــة وفنية للترخيص بإنشـــاء أبـــراج االتصاالت 
الالســـلكية التجارية صادرة عن وزارة الشـــؤون البلدية والقروية، 
ويجب على جميـــع مقدمي خدمات االتصـــاالت االلتزام بها قبل 

الحصول على التراخيص البلدية إلنشائها. 

 كيف يتم اختيار مواقع محطات البث ؟

تراخيص إلنشاء محطات القاعدية
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يجـــب على مصنعي الهواتف المتنقلـــة التأكد من أن 
منتجاتهـــم تتوافق مع مســـتويات معـــدل االمتصاص 
النوعي التي تم اعتمادهـــا بوصفها معدالت مقبولة 
للسالمـــة. ويمكن للمشـــتري أن يطلـــع على معدالت 
االمتصـــاص النوعي عند اختيـــار هاتـــف متنقل جديد 
بالرجوع إلى دليل اســـتخدام الهاتف المتنقل المرفق 
مع الجهاز. وعمومًا فإن الهواتف المطروحة للبيع في 
األســـواق تكون مطابقة للمعدالت اآلمنة المســـموح 
بها لالمتصاص النوعي إذ يتـــم التحقق من مطابقتها 
للمعاييـــر اآلمنة من قبل الجهات المختصة، واليتضمن 

ذلك األجهزة المقلدة أو غير المرخصة.

كيف يمكن الحصول على معدل االمتصاص الفعلي للهاتف المتنقل

مــــــن الطبيعــــــي أن تنتشـــر شـــكوك القلـــق مـــن 
اســـتخدام الهواتف المتنقلة حيث تسهم بعض األخبار 
االجتماعـــي  التواصـــل  تطبيقـــات  فـــي  الموجـــودة 
والقنوات االعالمية فـــي زيـــادة القلـــق والشـــكوك 
عبر التغطيـــة اإلعالميــــــة الكبيـــرة لهـــذا الموضـــوع 

بهدف اإلثارة اإلعالمية ذات المردود المادي

لماذا انتشرت شكوك القلق من استخدام الهواتف المتنقلة
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وضع طيران

ما تأثير الهواتف المتنقلة على األجهزة الحساسة 
في المستشفيات وأجهزة المالحة في الطائرات

بمـــا أن أجهـــزة الهاتـــف المتنقـــل تبـــث موجـــات 
كهرومغناطيســـية، فقـــد تؤثر هذه الموجـــات تأثيرًا 
ســـلبيًا على بعض األجهزة الطبية، أو أجهزة المالحة 
الالســـلكية في الطائرات، إذ يحتمل أن تتسبب في 
التشـــويش عليهـــا أو إعاقـــة عملها؛ لذلـــك ينصح 
بإقفال أجهزة الهاتف المتنقل داخل المستشفيات 
لسالمة المرضى، ويحظر اســـتخدامها في الطائرات 
إال عند وجود شبكة تغطية ال سلكية لالتصاالت داخل 
الطائرة تتيح للمشـــترك اســـتخدام هاتفـــه المتنقل 
بالتجـــوال مع تلـــك الشـــبكة التي تكـــون مصممة 
بطريقة تمنع حدوث تداخالت مع أجهزة المالحة في 
الطائرة وفق إجراءات وتعليمات االتصال التي تعلن 
عنها شركة الطيران بما يتوافق مع القوانين الدولية 

الخاصة بإجراءات سالمة الطيران المدني.

ومن األخطاء الشـــائعة هو اســـتخدام أجهزة تعطيل 
إرســـال الهواتـــف المتنقلة التي تبـــث طاقة عالية 
الترددات في المستشفيات والمساجد،  على جميع 
فهي بذلك تمنع اإلرســـال واالســـتقبال، وتســـبب 
تـــداخالت تؤثر علـــى عمل األجهـــزة الطبيـــة التي 
يســـتخدمها المرضى. وتمنع األنظمة المعتمدة من 
الهيئة في المملكة اســـتيراد أجهزة تعطيل اإلرسال 

المشار إليها.
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تساؤالت علمية

اإلشـــعاعات الكهرومغناطيسية تنقسم إلى إشـــعاعات مرئية وغير مرئية، ومثال على اإلشعاعات المرئية هو الضوء 
المرئي أما الغير مرئي فمثل موجات الراديو و األشعة تحت الحمراء. وهذه الموجات عبارة عن تذبذبات بحيث يولد هذا 
التذبـــذب الموجات الكهرومغناطيســـية، وهي تنتقل بســـرعة الضوء (300.000.000 م/ث), ويمكن تشـــبيه انتقالها 
باالنتشـــار الموجي الذي يتولد عنـــد إلقاء صخرة في الماء، وبمـــا أن أمواج الماء من الممكن أن تكون ســـريعة و من 
الممكـــن أن تكون بطيئـــة، و كبيرة أو صغيرة أيضًا, فهذا ينطبق أيضًا على اإلشـــعاعات الكهرومغناطيســـية. وتصنف 
األشـــكال المختلفة لإلشـــعاعات الكهرومغناطيســـية وفقًا لتردداتها، وطولها الموجي، ضمن ما يســـمى بالطيف 

الترددي. كما أن هذا اإلشعاع هو مزيج من الموجات الكهربائية و المغناطيسية.

ما هي اإلشعاعات الكهرومغناطيسية ؟  

300.000.000 م/ث
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تساؤالت علمية

المجال الكهرومغناطيســـي يتكون من موجات كهربائية و مغناطيسية 
متزامنة و أيضًا متعامدة و تتحرك بسرعة الضوء, و يتم استخدام مصطلح 
اإلشـــعاعات  وجـــود  علـــى  للداللـــة  الكهرومغناطيســـي  المجـــال 

الكهرومغناطيسية. 

ضمـــن مجاالت االتصاالت و تطبيقاتها الالســـلكية مجال الترددات التي 
يقـــل عـــن 300 جيجا هرتز, و األمثلـــة على تلك التطبيقـــات كثيرة منها 
الشـــبكات الالســـلكية, وأجهزة الراديو، والهواتـــف المتنقلة ، وموجات 
التلفزيـــون، والـــرادارات واالتصـــاالت الفضائيـــة واألجهـــزة المنزليـــة 
كالهواتـــف الالســـلكية واأللعـــاب ذات التحكم من بعـــد ويطلق على 
الموجات الكهرومغناطيســـية ضمن هذه النطاقات الترددية بالموجات 

غير المؤينة. 
وبالنســـبة لمجـــال التـــرددات التـــي تفـــوق التـــردد 300 جيجـــا هرتـــز  
فاســـتخدامها فـــي تطبيقـــات أخـــرى مفيـــدة فـــي مجـــاالت عديدة 
الموجـــات  هـــذه  وتعـــرف  والصحيـــة  الصناعيـــة  كالتطبيقـــات 
الكهرومغناطيسية بالموجات المؤينة وسوف يتم الحقًا شرح الفرق بين 

الموجات المؤينة و الغير مؤينة.

ما هو المجال الكهرومغناطيسي ؟

 

المجال الكهرومغناطيسي

المجال الكهربائي
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تساؤالت علمية

نحـــن نعيش فـــي عالم ملـــيء باإلشـــعاعات، ونتعـــرض ألنواع 
اإلشـــعاع كافة، ســـواء كانت اإلشـــعاعات الطبيعية مثل أشعة 
الشـــمس، أو اإلشـــعاعات غير الطبيعية مثل اإلشعاعات الناتجة 
عـــن األجهـــزة والمعـــدات كموجات الراديـــو الصـــادرة عن البث 
اإلذاعـــي والتلفزيوني، وأجهـــزة االتصاالت الالســـلكية األخرى، 
وكذلك األشـــعة السينية أو أشـــعة إكس التي تستخدم ألغراض 
الفحص الطبي. ويمكن تقســـيم اإلشعاعات الكهرومغناطيسية 
إلى فئتين حســـب الطول الموجي أو التـــردد، ولكل من هاتين 
الفئتيـــن خصائص وتأثيرات تميزها عن األخرى، وفيما يلي شـــرح 

موجز لكل منهما:

ما أنواع اإلشعاعات الكهرومغناطيسية؟

هي اإلشعاعات التي تصدر عن الترددات التي تقل عن 300 جيجا 
هيرتز (جيجا تعني ألف مليون)، وتســـتخدم االتصاالت الالســـلكية 
ترددات تقـــع ضمن هـــذا النطاق. وتعـــد طاقة تـــرددات الراديو 
المســـتخدمة فـــي أنظمة الهاتـــف المتنقل، والـــرادار، والضوء 
المرئـــي، وموجات الميكروويف، وموجـــات اإلذاعة والتلفزيون، 
وخطـــوط وأبراج نقل الكهرباء وما يصدر عن شاشـــات الحاســـب 
اآللي ضمن هذه الفئة من اإلشـــعاعات غير المؤينة التي يطلق 
عليها أيضًا مســـمى الموجات الراديويـــة أو موجات الراديو. وقد 
تحمل هذه اإلشـــعاعات طاقة إلحداث أثر حراري إال أنه يشبه إلى 
حـــد كبير األثر الحـــراري المنبعث من المصبـــاح الكهربائي. ونظرًا 
لطولهـــا الموجي الكبير؛ فإن هذا النوع من اإلشـــعاعات ال ينتج 
عنـــه التأين أو التأثير الكيميائي على خاليا الجســـم أو النفاذ إلى 

أنوية الخاليا الحية. 

اإلشعاعات الكهرومغناطيسية غير المؤينة
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هي اإلشـــعاعات التي تصدر عن ترددات ال تســـتخدم عادة في 
االتصاالت الالسلكية  حيث تزيد عن 300 جيجا هيرتز، بيد أن لها 
عددا من االســـتخدامات المفيدة حيث تســـتخدم بمســـتويات 
محدودة فـــي التطبيقـــات الطبية للتصوير اإلشـــعاعي التي 
تســـاعد على رؤية األعضاء الداخلية للجسم، مما يتيح للطبيب 
تشـــخيص األمراض، وغالبًا مـــا يكون ذلك فـــي أماكن مغلقة. 
وتحتوي هذه اإلشـــعاعات على طاقة كافيـــة إلحداث التأين، 
والتأيـــن هـــو العملية التي يتـــم فيها انتـــزاع اإللكترونات من 
الذرات أو الجزيئات. ويمكن لإلشـــعاعات المؤينة أن تؤدي إلى 
تغيـــرات كيميائيـــة في خاليا الجســـم، ومن ثم قـــد يؤدي إلى 
تغييرات علـــى الجينات الوراثيـــة، وقد ينتج عـــن ذلك اإلصابة 
بأمـــراض خطيرة، علـــى الرغم من اعتمادها علـــى عدة عوامل 
منها: شدة المجال، وكثافة الجســـم، والفترة الزمنية للتعرض، 
ومن أمثلة هذا النوع من اإلشعاعات أشعة جاما وأشعة إكس.

اإلشعاعات الكهرومغناطيسية المؤينة

نعم، نحن معرضون إلشعاعات راديوية أخرى صادرة من أنظمة 
االتصاالت الالســـلكية مثل النداء الالسلكي، وأنظمة خدمات 
الطوارئ الالســـلكية المســـتخدمة من قبل عدد من الجهات 
مثل الشرطة والدفاع المدني، والشبكات الالسلكية المنزلية 
وغيرها. وعـــادة تبث هوائيـــات التلفزيون والراديـــو اإلذاعية 
إشـــعاعات ذات ترددات راديوية بمســـتويات طاقة أعلى من 
محطات البـــث للهاتف المتنقل، وعادة تكون هذه المحطات 

قليلة االنتشار، وعالية االرتفاع. 

هل هناك أي مصادر إشعاعية أخرى يمكن أن نتعرض لها خالفا 
لإلشعاعات الراديوية الناتجة عن أنظمة الهاتف المتنقل ؟

تساؤالت علمية
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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تم تقسيم اآلثار 
الى آثار قصيرة األجل و آثار طويلة األجل:

عكفت عدد من الدراسات على تحّري آثار مجاالت الترّدد 
الراديوي على النشـــاط الكهربائي للدماغ، والوظيفة 
المعرفيـــة، والنوم، ووتيرة نبض القلـــب، وضغط الدم 
لدى مجموعة من المتطوعين. وال تشير البحوث، حتى 
اآلن، إلى أّي بيانات متسقة على وجود آثار صحية ضاّرة 
جّراء التعّرض لمجاالت الترّدد الراديوي بمستويات أقّل 
من تلك التي تتســـّبب في ارتفاع حرارة الُنسج. كما لم 
تتمّكن البحوث من دعم فرضية وجود عالقة سببية بين 
التعـــّرض للمجـــاالت الكهرومغناطيســـية واألعـــراض 
الحساســـية  "فـــرط  أو  ذاتيـــًا،  عنهـــا  المبّلـــغ 

الكهرومغناطيسية". 

اآلثار القصيرة األجل 

تساؤالت علمية
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اســـتنادًا إلى مجموع التحاليل الدوليـــة القائمة على البيانات التي تم 
جمعهـــا من 13 بلدًا مشـــاركًا، أّنه ال توجد أّي زيـــادة في مخاطر اإلصابة 
بالورم الدبقي أو الورم الســـحائي جّراء اســـتخدام الهواتف المحمولة 

لفترة تتجاوز عشرة أعوام. 

اآلثار الطويلة األجل 

تساؤالت علمية
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 يوجد الكثير من المواقع الرسمية والموثوقة على شبكة اإلنترنت تدار بواسطة منظمات دولية 
حيادية ووكاالت حكومية، تحتوي الكثير من المعلومات المفيدة عن هذا الموضوع؛ ومن أبرزها:

كيف يمكن الحصول على معلومات أكثر عن هذا الموضوع

www.who.int/peh-emf/en

منظمة الصحة العالمية

www.iarc.fr

الوكالة الدولية ألبحاث السرطان

 www.dh.gov.uk

تقارير وكالة الصحة البريطانية

www.rsc.ca

الجمعية الملكية في كندا

www.skmm.gov.my

هيئة  االتصاالت والوسائط
المتعددة الماليزية

www.icnirp.de

الهيئة الدولية للحماية من
اإلشعاع غير المؤين

www.iegmp.org.uk

تقرير مجموعة الخبراء المستقلين
البريطانيين–(تقرير ستيوارت)

تساؤالت علمية
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تنويــه
تنوه هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بأن المعلومات المضمنة في هذا الكتيب 

الجهات  قبل  من  مستقاه  وهي  إعداده،  أثناء  لها  المتاحة  المعلومات  على  مبنية 

هذا  إعداد  تم  وقد  المجال.  هذا  في  والموثوقة  المتخصصة  العالمية  والمنظمات 

أي  الهيئة  تتحمل  وال  العموم،  توعية  وبهدف  العامة  المعرفة  ألغراض  الكتيب 

مسؤولية قانونية أو نظامية عند استخدام الكتيب بخالف ما تم إعداده من أجله.



الطبعة الثانية 2018م/ قطاع الشؤون الفنية

جميع حقوق النسخ محفوظة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 


